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rifampicijn
uitgesproken als (rif' am pin)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Rifampin wordt gebruikt met andere medicijnen om tuberculose (tbc, een ernstige infectie die de longen en soms andere delen van het 

lichaam aantast) te behandelen. Rifampicine wordt ook gebruikt om sommige mensen te behandelen die: Neisseria meningitidis(een soort 

bacterie die een ernstige infectie, meningitis genaamd, kan veroorzaken) infecties in hun neus of keel. Deze mensen hebben geen 

symptomen van de ziekte ontwikkeld en deze behandeling wordt gebruikt om te voorkomen dat ze andere mensen besmetten. 

Rifampicine mag niet worden gebruikt voor de behandeling van mensen die symptomen van meningitis hebben ontwikkeld. Rifampin zit 

in een klasse van medicijnen die antimycobacteriële middelen worden genoemd. Het werkt door de bacteriën te doden die de infectie 

veroorzaken.

Antibiotica zoals rifampicine werken niet bij verkoudheid, griep of andere virale infecties. Het gebruik van antibiotica wanneer 

ze niet nodig zijn, verhoogt het risico om later een infectie te krijgen die weerstand biedt tegen antibioticabehandeling.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Rifampicine wordt geleverd als een capsule om via de mond in te nemen. Het moet worden ingenomen met een vol glas water op een lege 

maag, 1 uur vóór of 2 uur na een maaltijd. Wanneer rifampicine wordt gebruikt om tuberculose te behandelen, wordt het eenmaal daags 

ingenomen. Wanneer rifampicine wordt gebruikt om de verspreiding vanNeisseria meningitidisbacteriën aan andere mensen, wordt het 

tweemaal daags gedurende 2 dagen of eenmaal daags gedurende 4 dagen ingenomen. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket 

zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem rifampicine precies zoals voorgeschreven. 

Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Vertel het uw arts of apotheker als u de capsules niet kunt doorslikken. Uw apotheker kan een vloeistof voor u bereiden die u in plaats 

daarvan kunt innemen.

Als u rifampicine gebruikt om tuberculose te behandelen, kan uw arts u vertellen dat u rifampicine enkele maanden of langer 

moet gebruiken. Blijf rifampicine gebruiken totdat u klaar bent met het recept, zelfs als u zich beter voelt, en pas op dat u geen 

doses overslaat. Als u te snel stopt met het innemen van rifampicine, is het mogelijk dat uw infectie niet volledig wordt behandeld 

en dat de bacteriën resistent worden tegen antibiotica. Als u doses rifampicine mist, kunt u ongemakkelijke of ernstige 

symptomen krijgen wanneer u de medicatie opnieuw begint in te nemen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel
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Rifampicine wordt soms ook gebruikt om infecties veroorzaakt door andere soorten bacteriën te behandelen en om infectie te 

voorkomen bij mensen die in nauw contact zijn geweest met een persoon die bepaalde ernstige bacteriële infecties heeft. 

Praat met uw arts over de risico's van het gebruik van dit medicijn voor uw aandoening.

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u rifampicine inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor rifampicine, rifabutine (Mycobutin), rifapentine (Priftin), 
andere medicijnen of een van de bestanddelen in rifampicinecapsules. Vraag uw arts of apotheker om een   
lijst van de ingrediënten.

vertel het uw arts als u een van de volgende medicijnen gebruikt: atazanavir (Reyataz), darunavir (Prezista), 
fosamprenavir (Lexiva), praziquantel (Biltricide), saquinavir (Invirase), tipranavir (Aptivus) of ritonavir (Norvir) en 
saquinavir (Invirase) samen genomen. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen rifampicine te gebruiken als u een van 
deze medicijnen gebruikt. Als u rifampicine gebruikt en praziquantal (Biltricide) moet gebruiken, moet u ten minste 4 
weken wachten nadat u bent gestopt met het innemen van rifampicine voordat u begint met het innemen van 
praziquantel.

vertel uw arts en apotheker welke voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u 
een van de volgende vermeldt: anticoagulantia ('bloedverdunners') zoals warfarine (Coumadin, 
Jantoven); antischimmelmiddelen zoals fluconazol (Diflucan), itraconazol (Onmel, Sporanox) en 
ketoconazol; atovaquon (Mepron, in Malarone); barbituraten zoals fenobarbital; bètablokkers zoals 
atenolol (Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) en 
propranolol (Inderal, Innopran); calciumkanaalblokkers zoals diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac), 
nifedipine (Adalat, Procardia) en verapamil (Calan, Verelan); chlooramfenicol; claritromycine (Biaxin); 
ciclosporine (Gengraf, Neoral, Sandimmune); daclatasvir (Daklinza); dapson; diazepam (valium); 
doxycycline (Monodox, Oracea, Vibramycin); efavirenz (Sustiva); enalapril (Vasereticum); 
fluorochinolon-antibiotica zoals ciprofloxacine (Cipro) en moxifloxacine (Avelox); gemfibrozil (Lopid); 
haloperidol (Haldol); hormonale anticonceptiva (anticonceptiepillen, pleisters, ringen of injecties); 
hormoonvervangende therapie (HST); indinavir (Crixivan); irinotecan (Camptosar); isoniazide (in 
Rifater, Rifamaat); levothyroxine (Levoxyl, Synthroid, Tirosint); losartan (Cozaar); medicijnen voor een 
onregelmatige hartslag zoals digoxine (Lanoxin), disopyramide (Norpace), mexiletine, propafenon 
(Rythmol) en kinidine (in Nuedexta); medicijnen voor aanvallen zoals fenytoïne (Dilantin, Phenytek); 
methadon (Dolophine, Methadose); verdovende medicijnen voor pijn zoals oxycodon (Oxaydo, 
Xtampza) en morfine (Kadian); ondansetron (Zofran, Zuplenz); orale medicatie voor diabetes zoals 
glipizide (Glucotrol), glyburide (Diabeta) en rosiglitazon (Avandia); probenecide (Probalan); kinine 
(Qualquin); simvastatine (Flolipid, Zocor), steroïden zoals dexamethason (Decadron), 
methylprednisolon (Medrol) en prednison; sofosbuvir (Sovaldi); tamoxifen (Soltamox); toremifeen 
(Fareston); trimethoprim en sulfamethoxazol (Bactrim, Septra); tacrolimus (Prograft); theofylline 
(Elixofylline, Theo-24); tricyclische antidepressiva zoals amitriptyline en nortriptyline (Pamelor); 
zidovudine (Retrovir, in Trizivir) en zolpidem (Ambien). Veel andere medicijnen kunnen een 
wisselwerking hebben met rifampicine, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs 
degenen die niet op deze lijst voorkomen.

als u antacida gebruikt, neem dan rifampicine ten minste 1 uur voordat u de antacida inneemt.

vertel het uw arts als u hormonale anticonceptiva gebruikt of gebruikt (anticonceptiepillen, pleisters, ringen, 
implantaten en injecties). Rifampicine kan de werkzaamheid van hormonale anticonceptiva verminderen. Jij
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moet tijdens het gebruik van dit medicijn een andere anticonceptiemethode gebruiken. Praat met uw arts over 
anticonceptie terwijl u rifampicine gebruikt.

vertel het uw arts als u diabetes heeft of ooit heeft gehad, porfyrie (aandoening waarbij bepaalde 
natuurlijke stoffen zich in het lichaam ophopen en maagpijn, veranderingen in denken en gedrag of 
andere symptomen kunnen veroorzaken), elke aandoening die uw bijnier ( kleine klier naast de nier die 
belangrijke natuurlijke stoffen produceert) of leverziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl u 
rifampicine gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

vertel het uw arts als u zachte contactlenzen draagt. Rifampicine kan permanente rode vlekken op uw contactlenzen 
veroorzaken als u ze draagt   tijdens uw behandeling met rifampicine.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Ga door met uw normale dieet, tenzij uw arts u anders vertelt.

wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Mis geen doses rifampicine. Het missen van doses kan het risico vergroten dat u ernstige bijwerkingen krijgt. 
Als u een dosis vergeet, neem dan de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Als het echter bijna tijd is voor 
de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en bel uw arts. Neem geen dubbele dosis om een   vergeten 
dosis in te halen.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Rifampicine kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

tijdelijke verkleuring (geel, rood-oranje of bruine kleur) van uw huid, tanden, speeksel, urine, ontlasting, 
zweet en tranen)

jeuk

blozen

hoofdpijn

slaperigheid

duizeligheid

gebrek aan coordinatie

moeite met concentreren

verwardheid

gedragsveranderingen

spier zwakte

doof gevoel

pijn in de armen, handen, voeten of benen
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maagzuur

buikkrampen

verlies van eetlust

misselijkheid

braken

diarree

gas-

pijnlijke of onregelmatige menstruatie

visie verandert

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan 
onmiddellijk contact op met uw arts:

waterige of bloederige ontlasting, maagkrampen of koorts tijdens de behandeling of tot twee of meer maanden na het 
stoppen van de behandeling

uitslag; netelroos; koorts; rillingen; zwelling van de ogen, het gezicht, de lippen, de tong of de keel; moeite met slikken of 
ademen; kortademigheid; piepende ademhaling gezwollen lymfeklieren; keelpijn; roze oog; griepachtige symptomen; 
ongewone bloedingen of blauwe plekken; of gewrichtszwelling of pijn

misselijkheid, braken, verlies van eetlust, donkere urine of gele verkleuring van de huid of ogen

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

Rifampicine kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het 
gebruik van dit medicijn.

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op 

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals 

wekelijkse piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze 

gemakkelijk kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen 

sluiten en de medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en 

bereik is.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier om uw 

medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem contact op met uw 

plaatselijke afval-/recyclingafdeling voor meer informatie over terugnameprogramma's in
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jouw gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) voor meer informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

Symptomen van een overdosis kunnen de volgende zijn:

misselijkheid

braken

buikpijn

jeuk

hoofdpijn

verlies van bewustzijn

geel worden van de huid of ogen

roodbruine verkleuring van de huid, speeksel, urine, ontlasting, zweet en tranen

gevoeligheid in de rechterbovenhoek van de maag

zwelling van de ogen of het gezicht

snelle of onregelmatige hartslag

toevallen

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts en het laboratorium. Uw arts zal bepaalde laboratoriumtests bestellen om uw reactie 

op rifampicine te controleren.

Vertel het laboratoriumpersoneel dat u rifampicine gebruikt voordat u een laboratoriumtest laat uitvoeren, inclusief screeningstests voor 

geneesmiddelen. Rifampicine kan ervoor zorgen dat de resultaten van bepaalde screeningstests voor geneesmiddelen positief zijn, ook 

al heeft u de medicijnen niet gebruikt.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het 
bijvullen van uw recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle geneesmiddelen op recept en zonder recept 
(zonder recept verkrijgbaar) die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.
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randnamen

Rifadin®

Rimactaan®

randnamen van combinatieproducten

Rifamaat®(bevat isoniazide, rifampicine)

Rifater®(bevat isoniazide, 
pyrazinamide, rifampicine)
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